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ZAPROSZENIE 

Akademia Ignatianum w Krakowie  

oraz 

Miasto Mysłowice 

mają zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji naukowej na temat 

Kardynał August Hlond – obecność, wiara, nauczanie. 
W 70. rocznicę śmierci Prymasa 

oraz 150. rocznicę utworzenia Dekanatu Mysłowickiego 

 

Patronat Honorowy Konferencji:  

 

JE Ksiądz Arcybiskup Wojciech Polak, Prymas Polski 

JE Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki 

Senator Rzeczypospolitej Polskiej Czesław Ryszka 

Prezydent Miasta Mysłowice Edward Lasok 

JM Rektor Akademii Ignatianum ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ 

 
 
Szanowni Państwo, 
  
 Znawcy, Miłośnicy, Krzewiciele i Sympatycy Dzieł Kardynała Augusta Hlonda, Towarzystwo 

Jezusowe Prowincja Polski Południowej, a w konsekwencji Akademia Ignatianum w Krakowie  

rodzinne miasto księdza Augusta  kolejny już raz organizujemy wydarzenie kulturalno-naukowe, 
poświęcone posłudze pasterskiej i nauczaniu społecznemu Prymasa ze Śląska, znakomitego Syna i 
Obywatela Mysłowic, wielkiego Polaka, zatroskanego o Naród  
i Ojczyznę.   
 Tym razem wiążemy to przedsięwzięcie z 70. rocznicą śmierci Prymasa i chcemy poprzez tę 
szczególną okoliczność rocznicową przywołać Jego nauczanie kierowane do Polaków jako Ludu 
Maryjnego, wiernego Bogu i oddanego Ojczyźnie. 
 Na kanwie tradycji mysłowickich konferencji i sympozjów poświęconych  Augustowi Hlondowi 
pragniemy, by i to wydarzenie koncentrowało na Osobie ks. Augusta kardynała Hlonda wszystkich, 
którzy upatrują w Nim źródło najlepszych wzorców i starań o dobro Polski i Polaków. Dobro to w 
obecnych czasach ponownie wystawione jest na niełatwą próbę  
w wielu obszarach życia: religijnym, kulturowym, politycznym, gospodarczym i społeczno- 
edukacyjnym. Dlatego właśnie mamy nadzieję gościć na konferencji w październiku 2018 r. 
przedstawicieli różnych środowisk społeczno-zawodowych, a pośród nich: kapłanów, siostry zakonne, 
nauczycieli, społeczników, osoby odpowiedzialne za politykę społeczną, sprawy socjalne i zdrowia, tak 

w sensie moralnym, jak i psychospołecznym  uczonych i praktyków, wszystkich poszukujących 
inspiracji w modlitwie i refleksji Wielkiego Kardynała.  
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 70. rocznica śmierci Prymasa Hlonda zbiega się z jeszcze jedną rocznicą, ważną dla Mysłowic, 
tj. 150-leciem utworzenia Dekanatu Mysłowickiego. Stanowi to szczególną okoliczność, dla której 
podjęcie decyzji o organizacji Konferencji nabiera nadzwyczajnego znaczenia religijnego, naukowego i 
społecznego.  
  
 Jak zwykle bywa, skromny czas skłonił nas do ograniczenia wystąpień konferencyjnych. 
Deklarujemy jednak wolę opublikowania w tomie, bądź tomach pokonferencyjnych, wszystkich 
opracowań merytorycznych, przygotowanych lub nadesłanych przez naszych Gości oraz Osoby 
zainteresowane problematyką obrad. 
 Ufamy, że organizowane przez nas wydarzenie kulturalno-naukowe, wspomagane przez 
Władze Samorządowe Miasta Mysłowice, które przyjęły na siebie rolę naszego partnera i 
współorganizatora, pozwoli także na ukazanie związków Prymasa z Mysłowicką Rodziną,  
a i pozwoli podnieść znaczenie współpracy Towarzystwa Jezusowego oraz lokalnej społeczności 
mysłowickiej dla uświadamiania ciągle aktualnego zatroskania Kardynała Augusta Hlonda o wszelako 
rozumiane dobro naszej Ojczyzny.  
 

Konferencja odbędzie się 28 i 29.10.2018 roku i zorganizowana jest w dwóch dniach 

 

Dzień I – 28.10.2018 roku rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 15:00, w kościele p.w. Narodzenia NMP 

(Kościół Mariacki) w Mysłowicach przy ul. Starokościelnej 5, której będzie przewodniczył JE Arcybiskup 

Wiktor Skworc Metropolita Katowicki. Po Mszy św., o godz. 16:00, Organizatorzy zapraszają na 

okolicznościowy występ artystyczny, związany z posługą pasterską i nauczaniem kardynała Augusta 

Hlonda. Występ w formie montażu słowno-muzycznego zostanie zaprezentowany Uczestnikom 

Konferencji w sali koncertowej Mysłowickiego Ośrodka Kultury w Mysłowicach przy ul. Grunwaldzkiej 

7. Bezpośrednio po występie Goście Konferencji będą mieli sposobność nawiązania bliższych relacji 

merytorycznych i towarzyskich podczas uroczystego poczęstunku w sali wystaw artystycznych MOK. 

Dzień II – 29.10.2018 roku został wyznaczony przez Organizatorów jako czas obrad, związanych z 

prezentacją wystąpień Gości i Prelegentów, którym bliska jest Osoba kardynała Augusta Hlonda, w 

kontekście naukowym, kapłańskim i społeczno-edukacyjnym. Obrady będą miały miejsce w Auli im. 

Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach przy ul. Powstańców 19. W tej części Konferencji 

przewidziano kilkanaście referatów, których autorów i tytuły przedstawiono w załączonym programie. 

Osobom zainteresowanym udziałem w Konferencji proponujemy możliwość złożenia autorskich 

opracowań, które zamieścimy w publikacji dokumentującej to wydarzenie naukowe. 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

Kontakt w sprawie konferencji: Monika Szynk, tel. (32) 77 23 701,  

e-mail: dziekanat.wz@ignatianum.edu.pl 


